
 

De Zevenster is een kleinschalig zorgcentrum waar de mens mens kan zijn. Bij ons draait de zorg 

namelijk om mensen: onze bewoners, onze thuiszorgcliënten, zijn/haar familie en/of mantelzorger, 

onze vrijwilligers en natuurlijk ons zorgpersoneel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De BrainTrainerPlus™ is een systeem dat ouderen met beginnende dementie of Alzheimer helpt 

het denkvermogen te stimuleren en het geheugen te trainen. Maar dat is niet alles wat het doet. 

Ouderen die ermee werken voelen zich prettig. Ze hebben het gevoel aansluiting te houden bij 

het hier-en-nu. Op het systeem kunnen niet alleen individueel spelletjes en quizzen gespeeld 

worden, maar ook samen met u en andere familieleden een familieboek of een quiz gemaakt 

worden. Op die manier wordt het contact makkelijker en intensiever.  

 

Uw functie 

Als vrijwilliger speelt u 1 of 2 x per week met de bewoners diverse spellen op de Braintrainer. 

Door uw enthousiasme weet u bewoners en misschien wel familieleden en andere vrijwilligers 

ook zo ver te krijgen om mee te doen. Vooraf ontvangt u een uitgebreide instructie om de 

mogelijkheden van de Braintrainer te leren. Het is natuurlijk ook mogelijk om met een klein 

team van 2 of 3 vrijwilligers samen te werken!  

 

Uw profiel 

U houdt van spelen die met hersengymnastiek te maken hebben. U heeft interesse in ouderen 

en bent 20 jaar of ouder. U kunt een luisterend oor bieden, u bezit inlevingsvermogen en u 

heeft een warm hart. U spreekt Nederlands.  

 

Wanneer 

Tijdstip: in overleg (voorkeur voor 1 à 2 keer per week voor ongeveer 1 uur). 

 

Wij bieden u 

Een open en collegiale sfeer, begeleiding, jaarlijkse feestavond, consumpties koffie/thee en een 

verzekering. 

 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie of u wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met  

Team Welzijn van de Zevenster via dagbesteding@de7ster.nl of 0180-637275. 

Vrijwilliger voor  

de Braintrainer gezocht! 

Houdt u van gezelschapspellen?  

Meld u zich dan aan! 

 

 

mailto:dagbesteding@de7ster.nl

